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 لل طولا رار

 ةيريوصتلا ءاوس - لئاسولا نم ةليسو يأب باتكلا اذه ءازجأ نم ءزج يأ لامعتسا وأ خسن رظحي :هيبقن

 . رشانلا نم يطخ نذإ نود - اهعاجرتساو تامولعملا ظفح كلذكو

 فبزقألا ةحبطلا
 مده - ما

 0ك هند
 ٌصكدوُكدلا ةيبيعلا مككمللا  ضانولا لرسلل ضو رو
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 رشانلا ةمدقم

سلا ىرحأو « دّمَع ريغب تاومسلا عفر يذلا هلل دمحلا
 ضرألا طسبو « دَدَّم الب باح

 لفاحح دئاقو «دمحلا ءاول بحاص ىلع مالسلاو ةالصلاو . دتولاك لابجلا بصنو ؛ دهمو

 . دجملا ميظع ىلإ ديحوتلا

 : دعب امأ

مهتيحنأ نيذلا « ءالبنلا ةمئألاو ءءابجنلا ةداسلا مه عك هللا لوسر ةباحص نإف
 ةسردم 

نملاو ,« ىذتحي نأ يغبني يذلا لاثم ا مهف « ةلاسرلا ةاكشم مهتجرخأو « ةوبنلا
 يغبني يذلا را

 . داعي نأ يغبني يذلا دحباو « عفري نأ

 تلحتكاو « يفاصلا ةوبنلا نيعم نم اولهن دقو كلذك نونوكي ال فيكو
 ةيؤرب مهنيعأ

 تحتو هعم اودهاجو اوجحو اوماصو اولصو « هوبراشو هولك آوهوبحاصف اولا يبنلا

تاريرقتو « هلاعفأو , هلاوقأ لك غيلبت ةمهم مهقتاوع ىلع اولمح مث « هئاول
 « هبتافصو « ه

هننع اولقن ىتح ءيش لك هنع اولقتف « مايق ربخ ةمهملا هذهب اوماق دقو هتازجعمو « هلئامشو
  

 « رابخألا ةاورو « نيدلا ةلمح مهف . ةجاحلا ءاضقو ءالنخلا لوخد يف هبادآو هيده ٌي

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر راحسألاو يلايللا نابهرو « راصمألا وحتافو

 أوُضَوَو منع هللا ىْضَر ندسْخِإب مُهوُعَبَتأ َنِدْلاَو راَصناْلاَو نما َنِمَنْوْلَواْلا تروفيتلاَو»

 ٠٠١[. :ةبوتلا] © هْنَع

 نم الاْضَف َنوُهَننِب ادجس كهل هس م هجر ٍراَككْلا َلَع هادا هُهَسَم ناو هيأ لوس دمت

 ا ف فكم ولأ يف مهتم َكِلَد دوجسلا ِرَْأ ني مههوُجُو ف ْمُهاَميِس ووضِرو كَ

 2 ا هلآ اتم مهب لئعي هتك 0007 عساس تس د --_ راس

 طظيغبل عايل بِجَعي .هقوس لع ئَوَتَسأَف طَلْغَتْساَ مرزامف مرخ

 م هما عد مي“ سل

 ا : 14 : متفلا] 409 ايلف ارجو كرف متم تحصل ومع ا

تناك « ةلزنملا كلتو ةناكملا هذهب ةباحصلا ناك املو
 فرشأ نم مهريس يف رظنلاو مهتفرعم 

 ملع ةينيدلا مولعلا فرشأ نم نإف )) : رجح نبا ظفاحلا لاق . مولعلا لبنأو فراعملا

 (( مهدعب فلخ نم وو هللا لوسر باحصأ زييمت هفراعم ّلحأ نمو ءيوبنلا ثيدحلا

 ا ( ١55/1١ ةباصإلا)



 ةمخضلا ةيملعلا ةعوسوملا هذه رادصإ ىلع نطولاراذ تصرح دقف قلطنملا اذه نمو

 . ةيطخ عسن ةدع ىلع لبوق نأ دع ةرم لوأل عيطي « ةمجرت يئامو فالآ ةعبرأو

 مت رادلا تاعورشم ةلسلس يف ةناه ةقلح ربتعي ميعن يبأل (( ةباحصلا ةفرعم )) باتك و
 : كلذ نمو هللا ءاش نإ ًاعابت ردصت فوس لاو اهرادصإ

 ةتس ف يناعمسلا رفظملا يبأل (( نآرقلا ريسفت )) باتك ردص ريسفتلا لاحب يفف ١-

 ةدنسملا ةخسنلا رجح نبا ظفاحلل (( ةيلاعلا بلاطملا ) باتك ردص ثيدحلا لاحم قو -1
 اسال نيحرحملا تيد نم مكمل شعل باو ساما علا

 رم لول

 ةتس ف يجيمدلا هللا دبع / روتكدلا هققح يذلا (( ةعيرشلا )) باتك ىلإ ةفاضإلاب -

 . ةدنسملا ةخخسنلا - يريصوبلا مامإلل (( ريل ةداسلا فاحتإ )) باتك وهو

 انقفوي نأ ىلاعت هللا لأسنف . ةفلغألاو تادلحملا نم ىرخألا انتارادصإ ىلإ ةفاضإلاب اذه
 . ماركلا انفلس ثارت رشن ىلع اننيعي نأو « مالسإلا ةمدخل

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو



 ةباحصلا يف فلأ نم لوأ

 فيناصت ظافحلا نم عمج كلذ يف عمج دقو» : رجح نبا ظفاحلا لاق

ف فنص هتفرع نم لوأف «مهنم لك عالطا هيلإ لصو ام بسحب
 : كلذ ي

قلاوبأ هنم لقني «ًافينصت كلذ يف درفأ 2600 يراخبلا هللادبع وبأ *
 يوغبلا مسا

قبط نم ةعامج مهدعب نم ىلإ ًامومضم ةباحصلا ءامسأ عمجو .هريغو
 ة

 نب بوقعيك هئانرق نمو .دعس نب دمحمو «طايخ نب ةفيلخك هخياشم

 مهدعب عمج كلذ يف فنصو . ةمثيخ يبأ نب ركب يبأو نايفس
 مساقلا يبأك

طُمك ليلقب مهلبق نمو . نادبعو دواد يبأ نب ركب يبأو «يوغبلا
 يبأك مث نْيَ

 يبأو يدرواملا روصنم يبأو «نيهاش نب صفح يبأو «نكّسلا نب يلع

لادبع يبأك مث .ريبكلا همجعم نمض يناربطلاكو «نابح نب متاح
 هدنم نب هل

 : ميعن يبأو
 هنأ هنظل «باعيتسالا» هباتك ىمسو «ربلادبع نب رمع يبأك مث 0

 هيلع لّيذف «ريثك ءيش هتافف كلذ عمو «هلبق نم بتك يف ام بعوتسا

 ًاليذ هدنم نبا ىلع ينيدملا ىسوموبأ لّيذو «ًالفاح ًاليذ نوحتف نب ركبوبأ

 .ًاريبك
 ءأضيأ كلذ يف فنص نمم مهرصح رّسعتي قئالخ ءالؤه راصعأ يفو |

 ًالفاح آباتك ريثألا نب نيدلازع عمجف « ؛عباسلا نرقلا لئاوأ يف ناك نأ ىلإ

 .ةمدقتملا فيناصتلا نم ًاريثك هيف عمج «ةباغلا دسأ» هاّمس

 ١/ 2184 1١56[ ةباصإلا] ظ

 ؟ينيدملا نب يلع» :يراخبلا خيش نأ «خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا» يف يواخسلا ركذ )١(

 ْ . ؟نادلبلا رئاس ةباحصلا نم لزن نم ةفرعم» :هامسأ ًاباتك فنص





 تيا

31 . ١ 

 تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 . هل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ

 .هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 «د وُ مو الإ" الو هائلا او اوُتآ نذل هنأ اي
 .[١٠؟ :نارمع لآ]

 اًمهنم ْثبَو اَهَجَوَر اهنم قّلَخو ةدحاو سفن نم مُكَفَلَح يذلا مكبر اوف را ساّلا اهيأ اي
 4 اًبيقر مكيلع ناك هللا نإ ماحرألاو هب نوُلءاسَت يذّلا هللا اون أو ءاسنو اريثك الاجر

 :ءاسنلا] ١[.

 . مكل رفغيو مكلامعأ مكل حلصي 9 اديدس الوق اوُلوُقو هللا وُ دا اونمآ نيِذّلا اَهيأ اي

 .[لا : بازحألا] 4 اميظع اًروَف َراَف دقق هَلوسرو هللا عطي نمو مكبونذ

 :دعب امأ

 رومألا رشو هِي دمحم يده يدهلا ريخو «ىلاعت هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف

 .رانلا يف ةلالض لكو « ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو «اهتاثدحم

 اهيلإ جاتحي يتلا ةمهملا رومألا نم ةباحصلا ةفرعم نأ ملعلا بلاط ىلع ىفخيال .
 : يلي ال كلذو

 . هلاسرإ نم دنسلا لاصتا ةفرعم نكمي مهتفرعمب :ًالوأ



 ةباحصلا ةفرعم ب معه

 بحلا طابر هب انطبري يذلا «ةمألا هذهل لوألا ليعرلا عم شيعن مهتفرعمبو :ايناث

 . ضرألا يف هللا ةملك ءالعإو ةوعدلا رشنل هومدق امل ءالولاو

 هذه مهنع ثرنل كلذ ريغو مهتيحضتو مهلذبو مهبقانمو مهرثآم ىلع فرعتلا :اًعلاث
 . اهيف مهب يدتقنلو ءاهوحنو رثأملا

 نممو «مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ةصاخ فيلآت عمج ىلع مالسإلا ءاملع جرد كلذل

 يذلاو ««ةباحصلا ةفرعم» :ب موسوملا هباتك يف «يناهبصألا ميعن وبأ» ظفاحلا :كلذ يف فنص

 :هباتك يف رجح نبا ظفاحلاك ةباحصلا نع هدعب فنص نم يساسأ ردصمك هيلع دمتعا

 .«ةباغلا دسأ» : يف ريثألا نباو ««باعيتسالا» : يف ربلا دبع نباو ««ةباصإلا»

 ام ريخ ىلع اهجارخإو «تافنصملا هذه ةمدخل انمدختسي نأ انيلع هللا لضف نم نإو

 . -انزجعو انروصق مغر  وجرن

 هصوصن قيقحتب موقأل ««ةباحصلا ةفرعم» :باتك رشنلل نطولا راد يلإ تّلكوأ دقلو
 ,يديزملا ديرف دمحأ سراوفلا وبأ / خألا لمعلا اذه يف يندعاس دقو « اهتعجارمو

 اهب اوناعتسا يتلا عجارملا ىلإ مهداشرإو .خاّسنلا ةعباتم يف اروكشم ادهج لذب يذلاو

 قيقحت يف كراش يذلاو «ةطوطخملا لوصألا يف ةحضاو ريغلا تاملكلا ضعب طبض ىلع

 . صوصنلا ضعب

 : قيقحتلا جهنم

 : يلي اميف لمعلا صخلت دقو

 يف نوكي نأ قورفلا تابثإ يف عارن ملو «قورفلا تابثإو «ةيطخلا خسنلا ةلباقم- ١
 ؛ءايبنألا ىلع مالسلاو ةالصلا كلذكو (يبنلا) ىرخألا يفو « هللا لوسر» اهدحأ

 ىدحإ نم اهطوقس ىلإ ةراشإلا نود اهتبثأ دقف «كلذ وحنو ةباحصلا نع يضرتلاو

 يف لوقي ثيح ثيدحلا لوأ يف تاطوطخملا نيب قرفلا عارن مل اننأ امك «تاطوطخملا

 :امهدحأ يف وأ .فطعلا واو تابثإب «انثدحو» :ىرخألا يفو «انثدحامهدحأ -

 انيأر اذإ الإ «لصألا ىلع اذه يف دمتعاف «ىرخألا يف اهطاقسإو بئاغلا ءاهب «هانثدحا١

 . هتبثنف ىرخألا خسنلا يف ام يضتقي مالكلا قايس نأ



 «لادلا» ىلع ةطقن عضيو ءاهلفسأ ءاتلا يتطقن عضي لصألا يف هنأ ظحول دقو

 اهترثكل قورفلا ىلع هيبنتلا نود ,باوصلا تبثأف ««يذادغبلا» :هلوقك

 «مهب قطنلا يف فحصي وأ مهئامسأ يف هبتشي ال ىتح «ةباحصلا ءامسأ طبض ١

 هيف اندمتعا دقف طبضي ملامو ءوه امك طبضي نأ خسنلا يف اطوبضم ناك ام انيعار دقو

 . كلذ ىلإ جاتحت يتلا ءامسألل فرحألا ضعب طبضل رداصملا ىلع

 ««ةباصإلا» : يهو ةيساسأ رداصم ةثالث ىلع نيدمتعم ةباحصلا ءامسأ قيثوت ٠

 .«باعيتسالا»و «ةباغلا دسأ»و

 .اهصوصن طبضو «تافيحصتلاو تافيرحتلا حيحصت- 5

 ش .ميقرتلا تامالع تابثإ-©

 غلب دقو . مهنع هللا يضر ةباحصلا مالعأ ميقرت اذكو «باتكلا ثيداحأ ميقرت -
 . ةمجرت (4770) مجارتلا ةلمج تغلب امك )8٠١١0(2 راثآلاو ثيداحألا ةلمج

 مهنع هللا يضر ةباحصلا مجارتل سراهفو «راثآلاو ثيداحألل سراهف لمع

 . باتكلا يف نيروكذملا

 اهيأ كبسحو ءرشبلا ةعيبط ناصقتنلا نإف -لامكلا يعدأ الو -يدهج تلذب دقو

 يف كرادتي يكل هاري أطخ ّيلإ ىدهأ نم هللا محرو «هردك عدتو هوفص ذخأت نأ ئراقلا

 .قيفوتلا يلو هللاو « ىرخأ تاعبط

 اذه هباتك يف ميعن يبأ ظفاحلا جهنم نم هتأرقتسا ام صخلأ نأ نكمي :ئراقلا يخأ

 . هيف هجهنم ركذ مث باتكلا اذهل هفيلأت ىلع ثعابلا اهيف نيب باتكلل ةمدقمب مدق-١

 . كلذ وحنو مهلضفو ةباحصلا نع تافيرعتلا ضعبب أدب - ؟

 اوفرع نيذلا مث « «ىنكلاباوفرع نيذلا مث «ةباحصلا ءامسأ ركذب هباتك بتر"

 ءامسأ ركذ مث : «ىنكلاب اوفرع نيذلا نيمهبملا مث «ءامسألا:نم نيمهبا مث «ءانبألاب



 . قباسلا بيترتلا وحن اهبترو تايباحصلا

 .خلإ . . .ءابلا باب ءفلألا باب : ءاجهلا فورح بسح باوبأ ىلع ءامسألا بتر

 نم لك بابلا تحت لخدي لب ءمسالا نم يناثلا فرحلا باوبألا بيترت يف عاري مل - 4
 . اذكهو . . قاحسإ ىلع ليعامسإ :وحن مدقي دقف ؛ طقف هنم لوألا فرحلاب أدب

 لوأ همدق لب «هبأب يف هلعجي ملو «دمحم» همسا نم قباسلا بيترتلا نم ىنثتسا 5

 . هلع يبنلل اريقوت كلذو ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دعب ءامسألا

 .ءامسألا لوأ مهلعج دقف «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا ىنثتسا كلذكو

 . مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلل ريقوت ميهاربإ همسا نمب أدب : فلألا باب يف -8

 يف فالخلاو ءابلاغ هبسنو هتينكو «يباحصلا مسا ركذي نأ : ةمجرتلا يف هتقيرط ٠

 .دجو نإ كلذ

 مهدالوأ ركذ هنإ ىتح ةنحجلاب نيرشبملا ةرشعلا ركذ امدنع هللا همخر - عسوت - ١١

 .مهنع هللا يضر مهتلزتلا كللذو «مهتاجوزو

 ل6 يف تيداحألاو تاياررلا قوسي

 . هلع يبنلا نع اهودنسأ يتلا مهتايورم ضعب ةباحصلل ركذي 1

 يف ركذ هل : : لوقيف تايورملا ضعب يف مهركذل كلذو «مهضعبل ةبحصلا تبني. :1١

 .ثيدحلا قوسيو (اذك) ثيدح

 هركذب يفتكي ال هنإف همسا يف فلتخا وأ ًالثم هتينكو همساب يباحصلا فرعاذإ 6

 .اهريخ يف اهيلإ م ريشيو ؛عضوم نم رثكأ يف ' هركذي لب « عضاوملإ دحأ يف

 . ةباحصب اوسيل مهنأو

 بناج ىلإ هنكلو ؛ عيمجت بحاصو بتك ةلماز درجم نكي مل هنأ يف هتعارب رهظت ١٠١

 يف مهماهوأ مهيلع دريو ضعبلا ىلع دقتتي هنإف ءادقان اًققحم ناك دقف «ةعساولا هتايورم

 . كلذ وحنو مهتافو ةنس وأ مهانك وأ ءامسألا ضعب



 ةعس رهظي ام «تايورملا هذهل تاعباتملاب كلذ عبتي مث .ثيدحلا ركذي ام ًاريثك

 .هتايورمو همولع

 ضعب لاقو :هلوقب اريثك هب ضرعيو «هدنم نبا ىلع هدقن يف هللا همحر  عسوت- 4

 «هدعب اضايب كرتيو [ . . .]انثدح :لوقيف ثيدحتلا يف همسا لمهي ام اريثكو «نيرخأملا

 .هب ئراقلا ةفرعم ىلع اذامتعا خاسنلا نم ناك كلذ لعلو

 قيثوت ىلإ اًنانئمطا نيثحابلا ديزت ىتلا ةدنسملا بتكلا نم هنأ باتكلا هب زاتمي اممو ٠

 .تامولعملا

 هعفرو ءًالسرم نالف هاور :لوقي نأك ةيثيدحلا دئاوفلا ضعب ركذي اًنايحأ ١

 . اذج ردان اذه نكلو كلذ وحنو . .نالف

 ةسارد ىلإ باتكلا اذه جاتحي مكو «ميعن يبأ ظفاحلا جهنم نم يل نيبت ام ضعب اذه

 . هقيقحتو هداقتنا عضاوم ةصاخ «فلؤملا جهنمل ةيفاو

 جاح نب يضار دمحم :روتكدلا هب ماق «ةساردو اًقيقحت باتكلا اذه نم ءزج عبط دقو

 :روتكدلا فارشإ تحت ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا نم هاروتكدلا ةجرد لينل نامثع

 هللا امهازجو ءاثلا فرح رخآ ىلإ قيقحتلا نم هيف ىهتناو « دابعلا دمحأ نب نسحملا دبع

 .امهلمع نم ةدافتسالاو قبسلا يف لضفلا امهل نإف اريخ

 . هتعجارمو هقيقحتل يلإ مخضلا رفسلا اذه دانسإ يف اهتقثل «نطولا راد» ركشأ نأ ينتوفي الو

 .ةدئافلل اماهتإ

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو

 يزازعلا فسوي نب لداع

 ثيدحلا مسقب ايلع تاسارد

 ه578517 /تد ةرهاقلا



 :هبسنو همسا :ًالوأ

 نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ مالسإلا خيش ةمالعلا ةقثلا ظفاحلا مامإلا وه

 نب دمحم دهازلا طبس «لوحألا ,ىفوصلا ىناهبصألا نارهم نب ىسوم نب قاحسإ

 كرابملا بجر رهش يف «ةئامئالثو نيثالثو تس ةنس هللا همحر دلو .ءانبلا فسوي

 هوبأف «ءاملعلاو دابعلاو داهزلا هيف تيب يف «ةكرابم ةبيط ةأشنب ميعن وبأ يظح .ناهفصإب

 ءاملع نم هوبأ ناكو : ىبهذلا ظفاحلا لاق . ءانبلا فسوي نب دمحم ةلاحرلا ثدحملا مامإلا

 هيبأ نع ميعن وبأ ىور دقو «نيدنسملا رابك نم ةعامج هل زاجتساف «نيلاحرلاو «نيثدحملا

 ناك ثيح لاجرلا غلبم غلب نأ دعب هيبأ ةافو تناك دقلو «ةفرعملا هباتك يف ةدع ثيداحأ

 . ةنس نيرشعو اًعست هرمع

 . مهنع ايندلا يف درفت ءرصعلا خويش نم ةفئاط هوبأ هل زاجتسا : يكبسلا مامإلا لاق

 . ةئامثالثو نيعبرأو فين ةنس ايندلا خياشم هل زاجأو : يبهذلا لاقو

 .ءاملعلا هل زاجأ ىتح راطقأو دالب ةدع نم نيريثك خياشمو ءاملع نم ميعن وبأ ظفاحلا ذخأ دقل

 .«ءايلوألا ةيلح»و ««ةياحضلا ةفرعم» :اهرهشأ «تافنصملا نم ريثك ميعن يبألو

 ؛؛ةنجلا ةفص»و .«ملسم حيحص ىلع جرختسملا»و ««ناهفصأ رابخأ»و .««ةوبنلا لئالد»و

 .ريثكلا كلذ ريغ هلو ,««يوبنلا بطلا»و

 «رافغلا ىلعلل ولعلا» هباتك يف يبهذلا هنع لقن امبك «ةديقعلا يفلس هللا همحر ناكو
 .(97١ص) «ةيمالسإلا شويجلا عامتجا» يف ميقلا نباو 42١176١ ص)



 ةباحصلا ةفرعم

 : ءاملعلا نيب هتناكم امأو

 وبأ «مالسإلا خيش «ةمالعلا «ةقثلا . ظفاحلا مامإلا : يبهذلا ظفاحلا مامإلا لاق دقف

 هيلع قلطأ ادحأ رأ مل :لوقي بيطخلا ركب ابأ تعمس :يدنقرمسلا دمحم وبأ لاق

 . يبودبعلا مزاح وبأو «يناهبصألا ميعن وبأ نيلجر ريغ ظفحلا مسا

 نم قفأ يف نكي ملو «هيلإ ًالوحرم هتقو يف ميعن وبأ ناك :هيودرم نب دمحأ لاقو

 دحاو ةبون موي لك ناكف «هدنع اوعمتجا دق ايندلا ظافح ناك ءهنم ظفحأ الو دنسأ قافآلا

 ءزج قيرطلا يف هيلع أرقي ناك امبر هراد ىلإ ماق اذإف ءرهظلا بيرق ىلإ هديري ام أرقي مهنم
 : عيمستلاو فينصتلا ىوس ءاذغ هل نكي مل ءرجطضي ال ناكو

 : اهنم «ةريهشلا ةريثكلا ةديفملا فيناصتلا وذ ريبكلا ظفاحلا وه : ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 ىلع هعالطا ةوقو هخياشم ةرثكو هتياور عاستا ىلع تلد ةريثك تادلجم يف ءايلوألا ةيلح

 . هقرط بعشو ثيدحلا جراخم

 نع ذحخأ «تاقشلا ظافحلا رباكأو نيثدحملا مالعألا نم ناك :ناكلخ نبا لاقو

 .هب اوعفتناو هنع اوذخأو لضافألا

 عبرأ ميعن وبأ يقب :نولوقي ثيدحلا باحصأ ناك :يولعلا سابعلا نب ةزمح لاقو

 اوناكو .ظفحأالو « ادانسإ هنم ىلعأ اًبرغالو اًقرش دجويال ء«ريظن الب ةنس ةرشع

 هورتشاف «هتايح لاح ءروباسين ىلإ باتكلا لمح «ةيلحلا باتك فنص امل :نولوقي

 .رانيد ةئامعبرأب

 .نيدلا مالعأ دحأو نيثدحملا جات وه : راجنلا نبا لاقو

 : هتافو

  ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر ميعن وبأ : ظفاحلا ةماهفلا رحبلا ةمالعلا ملاعلا ىفوت

 :ليقو «مرحملا نم رشع يناثلا وأ «نيرشعلاو دحاولا يف : ليقو «مرحملا نم نيرشعلا يف



 ةباحصلا ةفرعم

 نفدو ءه٠47 نيثالثو ةئامعبرأ ةنسل ءهرهشألاو «رثكألا هيلع لوألاو ءرفصرهش يف

 لعجو هللا همحر «44 ةنس نوعستو عبرأ رمعلا نم هلو «بادرم يف هربقو «ناهفصأ ةدلبب

 .هاوثم ميعنلاو سودرفلا ةنج

 ع



 فنصملل باتكلا ةبسن

 «نيقيلا هجو ىلع «يناهفصألا ميعن يبأ ظفاحلا مامإلا فينصت نم باتكلا اذه

 : نينثا نيرمأل كلذو

 نم ةعامج هنم دافتساو « ظافحلا تابثألا تاقشلا ءاملعلا نم ريثك هل هبسن هنأ : لوألا

 :مهنمو «نيققدملا نيققحملاو ءاملعلا نثيدحملا

 فنصملا نع لقن دقو «ننسلاو ديناسملا عماج : هباتك يف ريثك نبا ظفاحلا ةمالعلا

 حرشو ةياهنلاو ةيادبلاك هبتك ضعب يف لقن اذكو ءادج ريثك ةفرعملا نم اهصنب ةلماك مجارت

 .امهريغو يراخبلا

 ديرجت هباتك يف نيبتي كلذو «ةفرعملا نم اريثك دافتسا دقف : يبهذلا مامإلا ظفاحلا -؟

 .ءالبنلا مالعأ ريس اذكو «ةباحصلا ءامسأ

 ةمجرت ركذ يف سيئر اردصم ناك «ةباغلا دنسأ هباتك يف : ريثألا نبا ةمالعلا ٠

 . هيدل ةباحصلا

 . ةباصإلا هباتك يف ةدمتعملا هدراوم نم هلعج « ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا 5

 هبسنوهركذ .«خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا» يف :يواخسلا ظفاحلا 5

 .ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف يف كلذكو «فئصملل

 ١ فنضملل هبسنو هركذ ,ظافحلا تاقبط يف : يطويسلا ظفاحلا .

 . ريثك اهريغو . فنصملل هبسنو هركذ «ئربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف : يكبسلا

 مل ديناسملاو ننسلا يف فنصو ةباحصلا مجارت يف بتكو فنصملا دعب ىتأ نم لكف

 . ةباحصلا ةفرعم باتك نع نغتسي

 . ميعن يبأب لصتت يتلا تاءارقلاو تاعامسلاو .فلؤملا ىلإ لصتملا دنسلا دوجو : يناغلا



 هتمجرت رداصم

 ١ يناعمسلل باسنألا- )ص4١(.

 3٠١(. /8) يزوجلا نبال مظتنملا-"

 .(9:00 408 )/١11/ يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس"

 ٠١97(. /”) اًضيأ هل ظافحلا ةركذت - 5

 )١١1١7/1(. لادتعالا نازيم- 4

 ربعلا-* )9/ ١/١7(.

 .(9//557) ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا

 .(75 ,.18/5) يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 4

 . (0 )١1/ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا
 .(””9ص) يطويسلل ظافحلا تاقبط

 ١- يلبنحلا دامع نبال بهذلا تارذش )7/ 550( .

 يدادغبلا اشاب ليعامسإل نيفراعلا ةيده )١/ 07/54 .

 ١ ناكلخ نبال نايعألا تايفو )41/1(.

 .(407 )/١1/ يلكرزلل مالعألا 5

 )١/ 7١١(. يومحلا توقايل نادلبلا مجعم 6

 ١٠١(. /؟) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد. ؟

 ١١ ةلاحك اضرل نيفلؤملا مجعم )١/ 7587(« )757/17(.

 دمحم /ذاتسألل هاروتكدلا ةلاسرل ققحملا ءزجلا نم باتكلا ةمدقم تدفتسا دقو

 .لوبقلاو صالخإلا هللا لأسنو «ريخ هللا هازج نامثع جاح نب يضار



 باتكلا تاطوطخم

 قيقحتلا يف اهيلع تدمتعا يتلا خسنلا فصوو

 دمحأ وقبوط ةبتكم تاظوفحم نم «ةلماك لصألا يهو : ىلوألا ةخسنلا-١

 ةعماجلا ةبتكم يف ةزوصم يهو «ةباحصلا تاقبط )١//5917(« مقر تحت ايكرتب ثلاثلا

 دلجملا : نيريبك نيدلجم يف عقتو «248 271/08) مقر تحت ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا

 «(ب .أ) نيهجو تاذ ةقرولا «ةقرو 145 يف يناثلا دلجملاو «ةقرو “٠01 يف عقي لوألا

 ناك ام الإ ءورقم وهو «داتعم يقرشم طخب تبتك ءاّبيرقت اًرطس 7١ 274 اهنم هجو لك يف

 . ةيثيدحلا رداصملا ىلإ عوجرلاب وأ ىرخألا خسنلا نم بوصف اًطوشكم وأ اًضايب

 ةباحصلا ةفرعم نم لوألا» باتكلا ناونع لوألا دلجملا نم ىلوألا ةقرولا يف ءاج

 مث ةلدمحلا مث باتكلا ةياور ةلمسبلا دعب ةيناثلا ةقرولا يفو «« هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأل

 يلكح نب هللا دبعو ةبارح هللا دبع ةمجرت لوألا دلجملا نم ةريخألا ةقرولا يفو . ةمدقملا

 باب يناثلا يف هللا ءاش نإ اهولتيو «ىلوألا ةدلجملا تمت :بتك اهدعبو ءامهنع هللا يضر

 اهدعبو «نيعمجأ هلآو دمحم ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيعلا باب نم ءاخلا

 .اهخسن خيراتو ةخسنلا تاعامس

 توبث ىلإ ةفاضإلاب هتاعامسو باتكلا ناونع يناثلا دلجملا نم يناثلا ةقرولا يف ءاجو

 «ةخسنلا ةباتك خيراتو «ةرهاقلا ةنيدمبم هللا همحر ديعلا قيقد نب نيدلا يقت خيشلل كيلمتلا

 نب هللا دبع  نيعلا باب نم ءاخلا باب : هلوق هلل دمحلاو ةلمسبلا دعب هنم ةثلاثلا ةقرولا يفو

 . يراصنألا ينهجلا بيبخ

 لاق مث «تارجاهملا نم بئاسلا يبأ ةدج ةمجرت يناثلا دلجملا نم ةريخألا ةقرولا يفو

 ةبحصب فرع نم ثيدح جارخإ نم هيلع ناعأو لجو زع هللا لهس ام رخآ . . :اهدعب

 هليهست ىلع روكشم دومحم انبرو «ثانإلاو روكذلا نم هآر وأ «هنع ىور وأ ُهلَْع يبنلا



 ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو «ًالجآو ًالجاع عاتمإلاو هب عافتنالا يف هيلإ بوغرمو هريسيتو

 . هتمحرب نينمؤملا عيمجو هيف رظن نملو .هبتاكو هبحاص هّللا محرو «ًاريثك اميلست ملسو هلآو

 ةينطولا ةبتكملا تاظوفحم نم اهلصأ ؛«(ش) زمرلاب اهل زومرملا : ةيناثلا ةخسنلا- "

 ةيمالسإلا ةعماجلا ةبتكم يف ةروصم اهنم دجوتو «يبرع 1015 مقر تحت اسنرف  سيرابب

 ,ةقرو ٠23٠“3” يف مجحلا طسوتم دحاو دلجم يف يهو 21775 مقر تحت ةرونملا ةنيدملاب

 . عفار نب دلاخ ةمجرتب يهتنتو «رّسب ةمجرتب أدبت .طقف يناثلا ءزجلا نع ةرابع يهو

 تحت ايكرتب يدنفأ هللا ضيف ةبتكمب ةظوفحملا «(ب) اهل زومرملا :ةثلاغلا ةخسنلا -*

 ءةقرو 0٠ هتاحفص ددع ريبك دلجم يف عقت طقف يناثلا دلجملا نع ةرابع يهو (46؟)

 ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح باتك نم يناثلا ءزجلا اهتقالع ىلع بوتكمو «لوألا ةصقان

 . ةفرعملا باتك وه امنإو ؛أطخ اذهو  يناهبصألا

 « هللا ديبع نب ليعامسإ نع زيزعلا دبع نب دعس «يناسغلا :هلوقب ةخسنلا هذه أدبتو

 تّلص ةأرما ةمجرت هرمخآو .ارهوعا ةمجرت تحت هديناسم نم وهو ءءادردلا مأ نع

 ١ هلع هللا لوسر عم نيتلبقلا

 يتيب رتسش ةبتكمب اهلصأ ظوفحملا (ه) زمرلاب اهل زومرملا :ةنعبارلا ةخسدلا- 4

 ش .ةقرو /١0/1 اهقاروأ ددع ,(7015) مقر تحت ادنلريإب

 انثدح . . .يدادغبلا دمحم نب رفعج نب دمحم انثدح «.ميعن وبأ انثدح :اهلوأ يف

 هنِلَع هللا لوسر نأ سنأ نع ةداتق نع  هيبأ نع ثدحي لاق يعمصألا بيرق نب كلملا دبع

 ةزمح ةمجرت نم وهو . ثيدحلا (...ةدجلا لهأ تاداس بلطملا دبع ونب ةتس نحنو» :لاق

 . ءاحلا فرح بلطملا دبع نبا

 نأ بييبز ىبأ ىنثدح « هللا ديبع نب بيعش يدج نع رامع يبأ ينثدح :هرخآو

 .ثيدحلا .ههجو حسمف بيبز نم اند هِيَ هللا لوسر

 يف اهخسن نم غرف 17 ءزجلا نم ريغت طخلاو «يقرشم يخسن ملقب ةميدق ةخسن يهو



 ةباحصلا ةفرعم

و «عامس ءزج لك ةياهن يفو .ه6ا/ه ةنس روهش
 ةنس رخآلا عيبر رهش خيراتب هلك

 . هوا

 نب دحاولا دبع نب ينغلا دبع مامإلا ظفاحلل  ةخسنلا ىلع يتلا ةءارقلاو تاعامسلاو

ح يلع يبأو «ينادزوجلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم ءايضلاو « ينيدملا
 حتفلا يبأ نب ةزم

 . فنصملا نع دادحلا يلع يبأ نع مهتياورب «يربطلا رفاسم قيتع هللا دبع نبا

 عيبر رهش خيراتب كلذو «نيثدحملاو خياشملا نم ريثك قلخ اًضيأ عامسلا يف كرتشاو

 طخب عامسلاو ه010 ةنس روهش نم ةرخآلا ىدامج رهش ىفف « ةدحاو ةءارق الإ رخآلا

 ةخسن نم ةبيرقو ءادج ةسيفن ةخسنلاو «زابخلا دمحأ نب رهطملا يبأ نب دمحم رهطملا نبا

 ينغلا دبع ظفاحلا ةخسن يهو «باتكلل ًالصأ اهاندمتعال اهناصقن الولو « لصألا

 . باتكلل هتاعامس اهيلعو « ىسدقملا

 نددت
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 ..-سفوف تحا ءابخإلاو تاو و سوو نا هنن 1
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